
Seznam zdravilišč v Sloveniji, ki zagotavljajo zdraviliško zdravljenje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Informacija za zavarovane osebe, 
osebne zdravnike in zdravnike specialiste 

Zdravilišča /  naslov spletne strani Standard zdraviliškega zdravljenje Število postelj brez 
doplačil za višji 

standard

Objekti, kjer so na voljo postelje 
brez doplačil za višji standard 
(v sobi sta dve ali več oseb)

Doplačilo za višji standard na dan za 1 osebo 
(v evrih) / opombe / Standardni 

tip 1
Standardni 

tip 2
Standardni 

tip 3
Standardni 

tip 4
Standardni 

tip 5
Standardni 

tip 6
Standardni 

tip 7
Standardni 

tip 8
Standardni 

tip 9
Terme Olimia
http://www.terme-olimia.com

A A A A 12 Hotel Breza 4,5 EUR

Terme Čatež
http://www.terme-catez.si

A A A A B 20 Hotel Zdravilišče 3 EUR – standardna soba, 8 EUR – superior soba, na 
negovalnem oddelku ni doplačila;

Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič
http://www.zdravilisce-debelirtic.org

A* A A 170 ni doplačila /*namestitev

Terme Dobrna
http://www.terme-dobrna.si

A A A A A 20 Hotel Park 6 EUR na negovalnem oddelku; 8, 10, 18 ali 20 EUR v hotelu

Terme Krka - Zdravilišče Dolenjske toplice
http://www.terme-krka.si

A A A B 11 Hotel Vital 5 EUR

THERMANA - Zdravilišče  Laško
http://www.thermana.si

A A A A B 28 Hotel Hum, Hotel Vrelec 6,3 ali 7,5 EUR; Wellness Park Laško 20 EUR; na negovalnem 
oddelku 4-posteljne in dve 3-posteljni sobi brez doplačila

Terme Lendava
http://www.terme-lendava.si

B B B 20 Hotel Lipa ni doplačila

Terme 3000
http://www.terme3000.si

A A A A 55 Hotel Termal ni doplačila

Istrabenz Turizem - Terme Portorož
http://www.lifeclass.net

B B B B 10 Hotel Neptun 6 EUR oz. 25 EUR v Grand Hotel Portorož; od 1. do 31. avgusta 
30 EUR

Terme Ptuj
http://www.terme-ptuj.si

B B 8 bungalov 1, 2, 3, 10 ni doplačila

Terme Radenci
http://www.terme-radenci.si

A A A 50 Hotel Terapija ni doplačila

Mladinsko klimatsko zdravilišče  Rakitna
http://www.mkz-rakitna.si

A 80 ni doplačila

Zdravilišče Rogaška - Zdravstvo
http://www.rogaska-medical.com

A 6 Hotel Slatina 11 EUR

Terme Krka - Zdravilišče Strunjan
http://www.terme-krka.si

B B B A 4 Hotel Svoboda, Vila Park 5 EUR

Terme Krka - Zdravilišče Šmarješke toplice
http://www.terme-krka.si

A A A 9 Hotel Krka 5 EUR

Terme Topolšica
http://www.t-topolsica.si

A A A A 50 Hotel Vesna, Hotel Mladika ni doplačil

Terme Zreče
http://www.terme-zrece.si

A A A B A** 17 Hotel Dobrava 5 EUR /** maj–oktober

Tabela je povzeta po prilogi 3 Področnega dogovora za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč za leto 2008.

LEGENDA
A - pomeni, da je zdravilišče usposobljeno za rehabilitacijo vseh napotenih zavarovanih oseb po navedenem tipu standarda.
B - pomeni, da zdravilišče ne zagotavlja namestitve zavarovanih oseb na negovalni oddelek, a je usposobljeno za rehabilitacijo zavarovanih oseb po navedenem tipu standarda.
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Informacija za zavarovane osebe, 
osebne zdravnike in zdravnike specialiste 

Izbira zdravilišča
Imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v odločbi, s katero odloči o 
utemeljenosti predlaganega zdravljenja, opredeli tudi vrsto, 
obliko oziroma standard in trajanje zdraviliškega zdravljenja. 
Odobreno zdraviliško zdravljenje lahko zavarovane osebe 
uveljavljajo v zdravilišču, ki ima z ZZZS sklenjeno pogodbo. 
Pri tem lahko izbirajo med zdravilišči, ki so usposobljena za 
opravljanje rehabilitacijskih postopkov oziroma storitev, 
zaradi katerih je zavarovana oseba napotena na zdraviliško 
zdravljenje. Da bi bila zavarovani osebi zagotovljena izbira 
zdravilišča, v katerem se želi zdraviti, mora biti seznanjena 
z možnostmi, ki jih ponujajo zdravilišča. Osebni oziroma 
pooblaščeni zdravnik bo v skladu z dogovorom z zavarovano 
osebo v listini “Predlog imenovanemu zdravniku” (slika) 
navedel zdravilišče, v katerem se želi zavarovana oseba 
zdraviti, če ji bo le-to odobreno.

Možne izbire so predstavljene v tabeli, kjer so našteti 
standardi, ki jih opravljajo posamezna zdravilišča, in sicer »A« 
pomeni, da je zdravilišče usposobljeno za rehabilitacijo vseh 
napotenih zavarovanih oseb po navedenem tipu standarda, 
»B« pomeni, da zdravilišče ne zagotavlja namestitve 
zavarovanih oseb na negovalni oddelek, a je usposobljeno 
za rehabilitacijo zavarovanih oseb po navedenem tipu 
standarda. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja v 
110. členu določajo, da je standard nastanitve in prehrane pri 
zdraviliškem zdravljenju nastanitev v dvo- ali več posteljni 
sobi s prehrano, v višini cene nemedicinskega oskrbnega 
dne, ki ga določi ZZZS. V primeru, da je zavarovani osebi 
z njenim pisnim soglasjem omogočen višji standard, mora 
doplačati razliko v ceni.

Iz tabele je razvidno tudi število postelj, za katere se je 
ZZZS dogovoril s posameznim zdraviliščem za namestitev 
zavarovanih oseb brez doplačil za višji standard. Pri 
zdraviliščih, kjer so te postelje nameščene v posebnih 
objektih, je navedeno tudi ime objekta.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

Dodatne informacije:
• pooblaščene uradne osebe na izpostavah, območnih enotah 

in Direkciji ZZZS,
• avtomatski telefonski odzivnik ZZZS na tel. št. 01/30 77 300,
• spletna stran http://www.zzzs.si,
• ZZZS območna enota Celje, tel. št. 03/42 02 000,
• ZZZS območna enota Koper, tel. št. 05/66 87 200,
• ZZZS območna enota Krško, tel. št. 07/49 02 490,
• ZZZS območna enota Kranj, tel. št. 04/23 70 100,
• ZZZS območna enota Ljubljana, tel. št. 01/30 77 200,
• ZZZS območna enota Maribor, tel. št. 02/29 09 300,
• ZZZS območna enota Murska Sobota, tel. št. 02/53 61 550,
• ZZZS območna enota Nova Gorica, tel. št. 05/33 81 000,
• ZZZS območna enota Novo mesto, tel. št. 07/39 33 500,
• ZZZS območna enota Ravne na Koroškem, tel. št. 02/82 10 100.

Pravne podlage, ki opredeljujejo pravice in postopke pri 
uveljavljanju pravic zavarovanih oseb do zdraviliškega 
zdravljenja, so:
• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 (Uradni list RS št. 72/2006 - ZZVZZ-UPB-3, 76/2008), 
• Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS 

št. 30/2003, 35/2003, 78/2003, 84/2004, 44/2005, 86/2006, 
90/2006, 64/2007 in 33/2008),

• Pogodba med konkretnim naravnim zdraviliščem in Zavodom 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Prednost pri namestitvi v te zmogljivosti imajo zavarovane 
osebe, ki so na zdraviliško zdravljenje premeščene iz bolnišnice 
in ostale osebe v skladu s čakalno knjigo.

Osebne in pooblaščene zdravnike prosimo, da zavarovane 
osebe pred vpisom izbranega zdravilišča seznanijo s temi 
informacijami (spodnjo tabelo) in jim tako omogočijo odločitev 
o izbiri zdravilišča.

Obvezna oprema, ki jo mora imeti zavarovana oseba v zdravilišču 
s seboj: kopalke, kopalni plašč, trenerka, copati in druga osebna 
oprema, ki jo sicer potrebuje za bivanje v hotelu.

Standardi zdraviliškega zdravljenja

Standard tip 1 Vnetne revmatske bolezni

Standard tip 2 Degenerativni izvensklepni revmatizem

Standard tip 3 Stanje po poškodbah in operacijah na 
lokomotornem sistemu s funkcijsko 
prizadetostjo

Standard tip 4 Nevrološke bolezni, poškodbe in bolezni 
centralnega in perifernega živčnega 
sistema, vključno s cerebrovaskularnimi 
inzulti ter živčno-mišičnimi boleznimi

Standard tip 5 Bolezni ter stanja po operacijah srca in 
ožilja

Standard tip 6 Ginekološke bolezni

Standard tip 7 Kožne bolezni

Standard tip 8 Gastroenterološke in endokrine bolezni, 
stanja po operacijah

Standard tip 9 Obolenja dihal


